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اتجاهات حديثة في تدريس األمالء لمتعلمي اللغة العربية األجانب
أ.م.د .علي محمد العبيدي

مدير معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
مقدمة

إن االنتقال الذي فرضتو االتجاىات التربوية المعاصرة من االىتمام بالمناىج الدراسية او

بالمعمم الى االىتمام بالمتعمم وتفعيل دوره واثارة دافعيتو نحو التعمم  ،صاحبو تطور في اساليب
التدريس (  . ) ١٢ففي الثمانينات ظيرت اتجاىات جديدة في مختمف انحاء العالم تعتمد دراسة
نظريات التفاعل وتأثيرىا في ميدان التدريس  .فمم يعد االىتمام بالمعمومات واالفكار ىو اليدف
الوحيد من العممية التعميمية يل زاد االىتمام بالمتعمم وتفعيل دوره واالىتمام باالساليب التي

تشجعو عمى التفكير السميم  ،وتحصيل المعمومات بالعقل والحس معاً وتنمية قدرتو عمى

االستقصاء وحل المشكالت التي تواجيو في حياتو  .ويتطمب ىذا االىتمام استخدام اتجاىات

حديثة في التدريس .

إن اليدف االساس من تعميم المغة العربية ىو اكساب المتعمم القدرة عمى االتصال المغوي

الواضح السميم سواء كان ىذا االتصال شفوي ـ ـ ـاً ام كـتـابـي ـ ـ ـ ـاً  ،وىذا اليتم إال من خالل الفنون
االربـعة التي تتفرع منيا المغة العربية وىي ( االستماع والكالم والقراءة والكتابة ) .

والمقصود بالكتابة في تعميم المغات عموماً " ىو رسم الحروف في كمماتيا بوضوح ودقة

بحسب قواعد الخط واليجاء المتفق عمييا " .واستخدام ىذه الميارة في مواقف الحياة التي تتطمب

التعبير الكتابي ( . ) ٩

ومن خالل تجربتي الشخصية المتواضعة في مجال تعميم المغة العربية لغير الناطقين بيا

يمكنني القول ان ىناك اخطاء امالئية كثيرة ترد في كتابات متعممي المغة العربية االجانب في

المراحل المبتدئة وربما تمتد الى المراحل المتوسطة والمتقدمة .

وحيث ان االمالء وسيمة لقياس الميارة في الكتابة ووسيمة يمكن بيا قياس تحصيل

المتعممين بدقة وسيولة (

 ) ۳فقد بات من الواجب عمى الباحث ان يسمط الضوء عمى

االتجاىات الحديثة في تدريس االمالء وتوظيفيا في تعميم المغة العربية لغير الناطقين بيا من

اجل تحسين العممية التعميمية وتطويرىا خدمة لمغتنا المقدسة لغة القرآن الكريم .
المبحث االول
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مفيوم االمالء

االمالء لغة  :أمل إمالال  ،واممي  ،وامالء الكتاب عمى الكاتب القاه عميو فكتبو عنو (

).

۳

عرفو الجومرد بأنو  :وسيمة لتعميم الرسم الصحيح لمكممات او العبارات باشكاليا المعروفة (

.) ٤

اما كود )  ( Goodفيعرفو بأنو  :كممات وعبارات وجمل او مقاطع تق أر عمى التالمذه

ويكتبونيا ( . ) ١٤

وعرفو البجة بأنو " تحويل االصوات المسموعة المفيومة الى رموز مكتوبة عمى ان توضع

في مواضعيا الصحيحة من الكممة " ( . ) ۲

وىو يعني كتابة الكممات كتابة صحيحة من حيث الصورة الخطية  .وىو من االسس الميمة

لمتعبير الكتابي  .واذا كانت القواعد النحوية والصرفية وسيمة لصحة الكتابة من الناحية االعرابية
واالشتقاقية ونحوىما  ،فإن االمالء وسيمة ليا من حيث الصورة الخطية  ،والخطأ االمالئي يشوه

الكتابة وقد يعوق فيم الجممة .

واالمالء نظام لغوي معين  .موضوعة الكممات التي يجب فصميا  .والتي يجب وصميا ،

والحروف التي تزاد  ،والحروف التي تحذف  ،واليمزة بانواعيا المختمفة سواء اكانت مفردة ام

عمى احد حروف المين الثالثة واأللف المينة وىاء التأنيث وتاؤه وعالمات الترقيم  ،والكممات

النوعية الواردة بالمواد الدراسية والتنوين بانواعو  ،والمد بانواعو  ،وقمب الحركات الثالث  ،وابدال
الحروف والالم الشمسية والقمرية  .ووظيفة االمالء انو يعطي صو اًر بصرية لمكممات تقوم مقام

الصور السمعية عند تعذر االستماع ( . ) ٥
اىداف تدريس االمالء -:

يحقق االمالء جانباً ميماً من وظيفة المغة العربية  ،لكونو وسيمة الى التعبير الكتابي ،

ويسيم في تحقيق اىداف المغة العربية  -وىو احد فروعيا  -الذي يؤدي دوره الخطير من خالل
مايأتي ) ۱ ( -:

 -۱تزويد المتعممين بمجموعة من القواعد االمالئية تضبط صحة كتابتيم وبذلك يصمون الى
القراءة ويتجنبون الوقوع في االخطاء  .فتعينيم عمى مواجية الصعوبات االمالئية .

 -٢تنمية ميارة الكتابة الصحيحة  ،ورسم االحرف والكممات رسماً صحيحاً منسجماً مع الضوابط
الفنية لمكتابة  ،كتناسق االحرف والكممات في الحجوم والكتابة عمى السطر .

 -۳تمكين المتعممين من الكتابة السريعة لضرورتيا  ،وتعويدىم عمى التركيز والتذكر .
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 -٤تعويدىم عمى االنتباه واالصغاء  ،والمتابعة والتأمل واعتماد العادات الصحية  ،كمعالجة
االخطاء  ،واالمانة واالعتماد عمى النفس واعتياد النظافة والتنظيم والجموس الصحيح .

 -٥تنمية قدرة المتعممين عمى التمييز بين االحرف المتشابية في النطق والمتقاربة في الصوت
والمتماثمة في الرسم  ،والتمكن من معالجة الصعوبات االمالئية .

 -٦تزويدىم بالمفردات المغوية الجديدة  ،واثراء لغتيم بتعابير لغوية وذوقية  ،تمكنيم من التعبير
الجيد وتنمي قدراتيم الكتابية وتشوقيم الى حب المطالعة  ،وتنمي االحساس بجمال المغة

وتغذي عواطفيم واتجاىاتيم السميمة .

 -٧اكسابيم القدرة عمى تقويم انفسيم ذاتياً بتدريبيم عمى اكتشاف اخطائيم وتصويبيا .

 -٨تمكينيم من ميارة الفيم واإلفيام والتعبير عن تأثرىم بالمواقف المختمفة باستعمال عالمات
الترقيم .
الخطأ االمالئي و ِ
اسبابو -:
ان الخطأ االمالئي يشوه الكتابة ويحول دون فيميا فيماً صائباً  .وغير خاف مايمحق

المتعمم الضعيف في اليجاء من ضرر في حياتو العممية  ،اما الكتابة الصحيحة فميا اثر في
المعنى وفي افيام االخرين  .وان الكتابة السميمة الخالية من االخطاء ترفع من قيمة صاحبيا في
نظر القاريء .

اسباب االخطاء االمالئية -:

ترجع اسباب الخطأ االمالئي الى عوامل عدة من اىميا -:

أ  -عوامل ترجع الى المعمم  :وتتمثل ىذه العوامل في ضعف اعداده المغوي .

ب  -عوامل تتصل بخصائص المغة المكتوبة:وتتمثل ىذه العوامل في الشكل وقواعد االمالء

واختالف صورة الحرف باختالف موضعو من الكممة واالعجام ووصل الحروف وفصميا
واستخدام الصوائت القصار واالعراب  ،واختالف ىجاء المصحف عن اليجاء العادي .

جـ -عوامل تتعمق بالمتعمم  :وتتمثل ىذه العوامل في التردد والخوف  ،وعدم تمييز

االصوات المتقاربة في مخـارجيا  ،وعدم الثقة فيما يكتبو المتعمم والتعب وضعف الحواس
وانخفاض الذكاء ،وضعف المالحظة البعدية  ،وعدم القدرة عمى التذكر وعدم االتساق

الحركي  ،والعيوب الماثمة في النطق والكالم  ،والخمل في لحاء المخ  ،وعدم االستقرار
االنفعالي ( . ) ١٦
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د -عوامل ترجع الى طرائق التدريس  :وتتمثل ىذه العوامل في ان تدريس االمـ ـ ــالء يقوم

عمى اساس انو طري ـقــة اختبارية تعتمد عمى اختبار المتعمم في كممات صعبة ومطولة
وبعيدة عن القاموس الكتابي لممتعمم  ،وان درس االمالء اليرتبط بفروع المغة العربية وان

اخطاء االمالء يقتصر عالجيا عمى مايقع في كراسات االمالء وع ــدم وجود كتاب لقواعد
االمالء يمتزم بو المعمم والمتعمم واىمـ ــال اسس التيجي السميم وعدم تصويب االخـط ـ ــاء

مباشرة وعدم مشاركة المتعمم في تصويب الخطأ وعدم مراعاة النطق السميم لمحروف في

درس االمالء ،وعدم تمثيل الطول المناسب لمحركات القصار والطوال ( . ) ٧
توجييات ميمة لمعمم المغة العربية لالجانب عند تدريسو االمالء -:

 -۱ينبغي أال يقدم لممتعمم شيئاً يكتبو إال إذا قد ألفو سماعاً وميزه نطقاً وتعرف عميو قراءتو .
 -٢ينبغي ان يكثر المعمم من تدريبات االمالء  .إنيا تقوم لو قدرة المتعممين عمى االستماع

الجيد  ،كما تقوم مستواىم في تيجئة الكممات وتعرف حروفيا فضالً عن انيا بمثابة مراجعة
لممواد التي تعمموىا من مفردات وتراكيب .

 -٣ينبغي االىتمام بالمعنى في تدريبات االمالء  .ان عمى المعمم أال يقدم لممتعمم كممات غريبة
.

 -٤الينبغي باية حال أن تستغرق حصة االمالء اكثر من خمس عشرة دقيقة  ،وذلك حتى يتسع

باقي الوقت لمنشاط المغوي المصاحب لالمالء مثل قراءة المتعممين النص وتدريبيم عمى كتابة

بعض الكممات والجمل المعينة وتصحيح اخطائيم(.)٩

 -٥ينبغي ان يتابع المعمم مستوى اداء الدارسين وان يعرف اخطاءىم وان يقوم بحصر الشائع
منيا  -وتخصيص وقت لمعالجتيا . -

 -٦عمى المعمم ان ُي َّمم باىم معايير الحكم عمى جودة الخط ( .) ٦

 -٧تعتمد كمية الكتابة عمى عوامل عدة من اىميا عمر المتعمم ومستواه الدراسي وعدد
الساعات الدراسية في االسبوع والينبغي ان ييمل المعمم ىذه العوامل .

المبحث الثاني
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أنواع اإلمالء

لالمالء فائدة بالغة لممتعممين االجانب وفي مراحميم الدراسية جميعاً وخاصة في المرحمة

المبتدئة  .فيو يكسبيم الميارة في الكتابة ورسم الحروف بشكميا الصحيح  .ويجنب المتقدمين
من المتعممين الوقوع بالخطأ عندما يكتبون ولالمالء انواع اربعة ىي -:

 -۱االمالء المنقول  -:وىو نسخ النص االمالئي في كراساتيم  ،بنقمو من كتبيم او من بطاقات
توزع عمييم او من عمى السبورة واليبدأ المتعممون بالنسخ اال بعد فيم معنى النص والتأكد من

تيجي كمماتو  .يتبع ىذا النوع من االمالء في المرحمة المبتدئة لممتعممين وبالشكل اآلتي -:
يعرض المعمم القطعة االمالئية التي يرغب بتقديميا ليم وذلك بكتابتيا عمى السبورة .

والقطعة ىذه اما ان تكون من كتابيم الذي يتعممون فيو او يقوم باعدادىا بحيث تناسب مستواىم
الدراسي  .ويبدأ المعمم يقراءة القطعة مرتين او اكثر بحسب الحاجة  .ثم يشرح معناىا ليم بشكل
جيد ليفيموىا ثم يقرءوىا مرة اخرى  .ويطمب من احدىم قراءتيا وذلك لمتأكد من قراءة بعض

مفرداتيا التي تنطبق عمييا القاعدة االمالئية حتى يحسنوا محاكاتيا عند كتابتيا في دفاترىم .
وبعد ذلك يطمب من المتعممين البدء بنسخ القطعة االمالئية في دفاترىم والتأكيد عمييم بكتابة

الكممات ورسم حروفيا بشكل واضح ليعودىم عمى الكتابة الصحيحة  ،ويؤكد صحة كتابة القاعدة
االمالئية ليم  .ويكون استنساخ القطعة كممة كممة وعمى المعمم تجنب السرعة في نقل الكممات

ليم .

مزايا االمالء المنقول -:
أ  -ىو وسيمة لغوية لكسب الحقائق العممية  ،ومناقشة معناىا والتعبير عنيا شفوياً .

ب  -تدريب المتعمم عمى التيجي  ،ومعرفة الصور الكتابية لمكممات الجديدة التي تحمل
صعوبة إمالئية .

جـ -يعتاد المتعمم في ىذا الدرس دقة المالحظة  ،وحسن المحاكاة  ،وتنمو ميارتو في الكتابة
 ،ويزيد ادراكو لمصمة بين اصوات الحروف وصورتيا الكتابية .

د -يعتاد عمى النظام والتنسيق .

ىـ -يشير الحذر من الوقوع في الخطأ .
و -يجنب المتعمم بعض العادات السيئة  ،كانحراف الجسم في اثناء الكتابة  ،وانحناء العمود

الفقري  ،وميل السطور.

ومن التدريبات التي ممكن استخداميا في ىذه المرحمة من االمالء مايأتي -:

أ  -وضع اسئمة تنقل اجابتيا من نص مقروء .

ب  -تقديم عدة كممات غير مرتبة ويطمب من الدارس اعادة ترتيبيا لتكوين جممة مفيدة .
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جـ -نقل نصوص مألوفة قصيرة  ،مضمونيا يتصل بميول الدارس .

د -تدريبات الجمل التحويمية التي سبقت االشارة الييا في الكالم .

 -٢االمالء المنظور  -:وىو ان يكتب النص االمالئي عمى السبورة بخط واضح وجميل منظم

وان يختار المعمم لممتعممين نصاً مناسباً من كتابيم او قصة صغيرة ثم يقرؤه المعمم ويشرح معناه
 ،ويناقشيم بو فيتبينون تيجي كمماتو بدقة ثم يقرؤونو وبعد ذلك يحجب النص االمالئي عن

انظار المتعممين ثم يبدأ المعمم بامالئو عمييم  .واليدف االساس من االمالء المنظور تعزيز

ماسبق ان سمعو المتعممون وتحدثوا بو وقرؤوه في الدرس (  . ) ٨يستعمل ىذا النوع من االمالء
في المرحمة المتوسطة وبالشكل اآلتي -:

يختار المعمم قطعة مناسبة لمقاعدة االمالئية التي يرغب في تدريسيا ويعرضيا عمى

المتعممين وذلك بكتابتيا عمى السبورة بخط جيد وجميل ثم يقرؤىا ليم مرتين او اكثر حسب

الحاجة وبصوت واضح  .ويشرح معناىا ويناقشيم بمضمونيا ليفيموىا والطمب من المتعممين

قراءتيا مرتين او اكثر  .ويقوم بعد ذلك بمحوىا من السبورة او حجب وجية السبورة الذي كتب
عميو القطعة االمالئية  .ويبدأ بأمالئيا عمييم  ،ويكون امالء القطعة كممة كممة بيدوء بعيد عن

السرعة ليتمكن المتعممون من سماعيا جيداً .
مزايا االمالء المنظور -:

ىناك ميزتان ميمتان لالمالء المنظور -:

أ  -تنطبع الكممة رسماً وصورةً سميمةً وصحيحةً امام المتعمم قبل ان يسرع الخطأ إليو عند
كتابتيا .

ب  -التوقف عند الكممات الصعبة او الغريبة  ،ومحاولة تأكيد رسميا وصورتيا الصحيحة
في الذىن  ،واختزانيا في الذاكرة .

ومن التدريبات التي يمكن استخداميا في ىذا النوع من االمالء مايأتي (-:)۱۳

أ  -ان تقدم لممتعمم مجموعة من الجمل ويطمب منو استبدال كممات منيا بكممات اخرى  ،او
عبارات بكممات  ،او عبارات بعبارات بحيث يظل المعنى ثابتاً احياناً  ،او ينمو احياناً

اخرى  ،او يتغير احياناً ثالثة .

ب  -ان تقدم لممتعمم مجموعة من الجمل يطمب منو تحويميا واعادة صياغتيا لتتضمن مثالً
معمومات اكثر مرة  ،وتتغير تراكيبيا النحوية مرة اخرى او تأخذ صياغة اخرى كأن

تستبدل االسماء بالضمائر او العكس  ،او تحول صيغة الجممة من المتكمم لممخاطب او

من الغائب لممتكمم  ...الخ .
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جـ -ان يطمب من المتعمم ان يك ــتب بعض الجمل حول موضوع يعرض عمى الفصل او

صورة او مجموعة من الصور  ،وىذه الضور تقدم بالطبع مواقف مرتبطة كل االرتباط

مع ماسبق ان درسو المتعممون من موضوعـات وجمل

وقد تأخذ ىذه الجمل شكل الحوار المحفوظ .

في المراحل السابقة كميا .

وفي مثل ىذه التدريبات يجب اال تتضمن اي مفردات جديدة  ،كما ينبغي ان تتم مثل ىذه

التدريبات تحت اشراف المعمم اال في حالة مايضمن المعمم ان الطالب قد تمرسوا عمى ىذه

المرحمة المتقدمة من الكتابة المنظورة بدرجة كافية تضمن نجاحيم وتؤكده في الكتابة  .ومن
انجح وسائل تدريب المتعممين عمى ىذا النوع من الكتابة ان يكون في يد المتعممين مايسعى

بكتاب عمل  Work Bookيتضمن اجزاء خاصة يمثل ىذه التدريبات  ،ولقد ثبت ان مثل ىذه
الكتب ذات فاعمية في تعميم المتعممين كيف يكتبون جمالً صحيحة وذات معنى في المغة

االجنبية  ،ولذلك نجد ان مثل ىذه الكتب قد انتشرت في تعميم المغات االجنبية مما يجدر بنا ان

نبدأ في إعداد مثل ىذه الكتب في المغة العربية .

 -٣االمالء المسموع  -:يتبع ىذا النوع في المرحمة المتقدمة لمدارسين وبالشكل اآلتي -:

يكـتب المتعممون قطعة امالئية لم يسبق ليم مشاىدتيا من قبل او من نص سبق ان قرأه

المتعممون  ،واليستعمل ىذا النوع من االمالء اال بعد تمرين المتعممين عمى النوعين الماضيين

من االمالء  .وبعد ضبطيم لمحروف بجميع اشكاليا الكتابية في اول الكممة ووسطيا وآخرىا .
وىذا النوع يعتمد اساساً عمى ضبط القواعد االمالئية مثل اليمزة وغيرىا.

ويحق لممعمم ان يوضح لممتعممين الكممات الصعبة بالقطعة معنى وكتابة والسيما اذا كان

االمالء تطبيقاً لقاعدة امالئية معينة .
مزايا االمالء المسموع -:

أ  -تدريب المتعمم عمى حسن االصغاء  ،وجودة االنتباه .

ب  -إدراك التالميذ المشابية بين الكممات الصعبة  ،والكممات المماثمة ليا .
جـ -يمتاز المتعمم في االمالء المسموع بالقدرة عمى الكتابة الصحيحة الخالية من االخطاء ،
ألنيم سبق وان اطمـعوا عمى القواعد االمالئية وطبقوىا كتابةً .

 -٤االمالء االختباري  -:ومعناه اختبار قدرات المتعممين في مدى ما وصموا اليو من كفاية
الكتابة السميمة وقياس قدرتيم عمى مواجية الصعوبات االمالئية  .فبعد قراءة النص  ،يممي

المعمم عمى المتعممين من غير مساعدة ليم عمى تيجي الكممات وىذا النوع من االمالء يالئم

المرحمة المتقدمة ( . ) ۱٠

الخطوات المتبعة في تدريسو -:
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اما الخطوات التي يتبعيا المعمم في سير االمالء االختباري ىي الخطوات نفسيا المتبعة في

االمالء االستماعي عدا مايأتي -:

أ  -تحذف الخطوة الرابعة  ،فال يمجأ المعمم الى تيجي الكممات  ،وال يطالب التالميذ بذكر
كممات مشابية .

ب  -يممي المعمم النص االمالئي وحدة وحدة  ،ثم يكرر قراءة كل وحدة .
جـ -قد يشتمل عمى اكثر من قاعدة إمالئية تعمميا المتعمم .
وييدف االمالء االختباري الى تحقيق امرين :

االول  -:ىو تعزيز العالقات بين االصوات والرموز التي تعمميا المتعمم في القراءة ،ذلك ان
المتعمم الذي اليستطيع ان ينظر الى الكممة وينطقيا فأنو لن يستطيع عممياً ان يتيجى الكممة
ٍ
بشكل صحيح خالل االمالء .

الثاني  -:ىو اختبار وتقويم نمو وتقدم ذاكرة االستماع لدى المتعممين  ،لذلك فيذا النوع من

االمالء وسيمة لغاية ىي اختبار السمع واختبار التصور وادراك العالقات التي تظير في الرسم

الكتابي .

وفي ضوء ىذين اليدفين عمينا ان نعمم ىذا النوع من االمالء بعناية شديدة لنميز بين

مشكالت التعرف السمعي ومشكالت العرض الكتابي  ،ونوجو عناية كافية لكل من الجانبين حتى

نصل الى مايسمى بدقة التعرف السمعي ودقة الرسم الكتابي .

وعند بداية استخدام االمالء االختباري وسيمة من وسائل تعمم الكتابة الصحيحة ينبغي ان

نبدأ بنصوص مألوفة تؤخذ مباشرة من الكتاب المقرر بحيث التتضمن ىذه النصوص اي
عناصر لغوية جديدة لم تدرس بشكل جيد صوتياً وكتابياً في المراحل السابقة .

ومع تقدم الدراسة يمكن استخدام مفردات مألوفة في سياقات جديدة من خارج الكتاب  ،وقد

يتبع ذلك استخدام مواد غير مألوفة ألختبار قدرة المتعممين عمى االستماع الجيد لالصوات

وىجائيا الصحيح  ،ولمعرفة ىل يكتبونيا ألنيم بالفعل قادرون عمى ذلك او ألنيم يحفظونيا ىكذا

وانو اذا حدث اي تغيير فيما حفظوا اخطأوا في الكتابة .

واذا كنا في البداية سنبدأ بنصوص قصيرة تتكون من جمل وعبارات قصيرة فانو يمكن

تدريجياً اطالة النص واطالة جممة حتى يصبح المتعممون قادرين عمى االستماع لمجممة الطويمة
ومتابعتيا واالحتفاظ بيا حتى ينتيي من كتابتيا في دقة وسالمة .

المبحث الثالث
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اتجاىات حديثة في تعميم االمالء لمتعممي المغة العربية االجانب

ىناك اساليب ثبت نجاحيا في تدريس االمالء في المغات االجنبية اىميا مايأتي-:

 -۱اسموب االستذكار والمراجعة -:

يعتمد استذكار وتعمم نص امالئي في المدرسة  ،وفي اليوم التالي تُختبر درجة إجادة المتعمم
شفوياً او تحريرياً ،واساس ىذا االسموب ىو اكتشاف الكممات التي يتم ىجاؤىا بصورة خاطئة ،
ويستند مثل ىذا االسموب عمى استذكار كممتين او ثالث كممات يومياً في المستوى المبتدىء ،

او خمس او ست كممات في المستوى المتقدم  .ويبدأ ىذا االستذكار بالتدريب عمى النطق السميم
لمكممة  ،وفيم معناىا  ،ثم يأتي بعد ذلك كتابة الكممة من الذاكرة عمى ان يتم ذلك دون تعجل ،
وبعد ان تصبح الكممة مستقرة في ذاكرتو  ،وينبغي مراجعة ىذا اليجاء التحريري بعناية من

جانب المتعمم اوالً  ،ثم من جانب المعمم ثانياً  ،فإذا اخطأ المتعمم في ىجاء كممة او اكثر تعين

اختباره في ىذه الكممات في اليوم التالي  ،ثم يجري اختبار اسبوعي يتبعو إعادة استذكار الكممات

الخاطئة وفي الوقت نفسو ينبغي وضع خطة منظمة لممراجعة .
 -٢اسموب االختبار -:

وفي ىذا االسموب يتم اوالً امالء الكممات او النص عمى المتعممين  ،ثم تعمم الكممات التي

وقع فييا الخطأ  .ويستند ىذا االسموب الى تقسيم المتعممين اثنين اثنين  ،احدىما يجيد اليجاء

والثاني اليجيده  ،ثم نعد قوائم بأخطاء المتعممين  ،ويتم نسخ الكممات العشر االولى من القائمة

عمى نحو صحيح في كراسة خاصة  ،وتعمم ىذه الكممات في المنزل  ،وتممى في اليوم التالي

عمى المتعمم  ،ويقوم باالمالء المتعمم الجيد كما يقوم بالتصحيح  ،ثم تحصر الكممات التي وقع

فييا الخطأ الستذكارىا  .وال يتم إعطاء كممات جديدة حتى يستكمل كل اثنين من المتعممين

ىجاءىما اليومي  ،عمى ان توضع اخطاء الدرس السابق في بداية الدرس الجديد ،ويجري ىذا

االمر كل يوم في المدرسـة ،اما في يوم العطمة االسبوعية فيقوم كل متعمم بمراجعة كاممة لعمل

االسبوع بأسره في المنزل  ،ويقوم كل متعمم بامالء عمل االسبوع كمو عمى زميمو  ،ويقوم المعمم

بتصحيح ىذا العمل اسبوعياً لتحديد الكممات التي اخطأ بيا الدارسون بغية مراجعتيا  ،واعادة
تعمميا  ،وبيذا يشق كل دارس طريقو  ،ويتقدم من خالل قوائم اخطائو .

وىذان االسموبان يستخدمان في درس االمالء في موقفين مختمفين  ،فاسموب االستذكار

والمراجعة اكثر فعالية في المستوى االول  ،في حين ان اسموب االختبار مفيد في المستوى

المتقدم التي تتميز بمتعممين جيدين ألنيا تختصر الوقت ،وكال االسموبين يضع في اعتباره ان

المعنى قبل اليجاء  ،وان اليجاء من اجل الكتابة  ،وان اليجاء الشفوي دون التمرين التحريري ال
فائدة منو  ،وان عنصر الصعوبة في الكممة ينبغي ان ينبو المعمم المتعمم إليو  ،وانو ينبغي
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توظيف الحواس من اجل اليجاء  ،وانو يجب ربط اليجاء باىتمامات المتعممين وبأنشطتيم

المغوية المدرسية .

 -٣اسموب اعتماد الحواس -:

والمحور الذي يدور حولو ىذا االسموب ىو ان المتعمم يستخدم العوامل المساعدة عمى

التخيل وىي  :العين واالذن  ،والمسان واليد  ،وعند التدريب عمى ىذه الطريقة في الصف يتعين
ان يرى المتعمم الكممة  ،وان يسمع نطقيا بدقة  ،وينطقيا  ،ويتخيميا  ،ثم يكتبيا .

 -٤اساليب التعمم الذاتي -:

االسموب االول  :يتم في خمس خطوات عمى الترتيب اآلتي :




التخيل  :انظر وانطق الكممة  ،انظر الى مقاطع الكممة  ،انطق الكممة مقطعاً مقطعاً ،




كتابة الكممة  :اكتب الكممة عمى نحو صحيح  ،ضع النقط في اماكنيا عمى الح ـ ـ ـ ـ ـ ــروف



المعنى والنطق  :انظر لمكممة  ،انطقيا  ،استخدم الكممة عمى نحو صحيح في جممة .
تيج الكممة.
ّ
التذكر  :انظر لمكممة  ،اغمض عينيك  ،تيجيا  ،راجع ما إذا كان ىجاؤك سميماً ام ال .
المعجمة  ،استكمل استدارة الحروف وتشابكيا في الكممة  ،راجع إمالء الكممة .
االتقان والجودة  :غط الكممة  ،اكتبيا صحيحة  ،غط الكممة  ،واكتبيا ثانية  ،غط الكممة
 ،واكتبيا ثالثة .

االسموب الثاني  :وىو بمثابة ارشادات لمتعمم  ،ويعتمد ست خطوات ىي :








انظر لمكممة  ،انطقيا بصوت منخفض  ،اكتبيا .
انظر لمحروف  ،انطقيا بصوت منخفض  ،اغمق عينيك وانت تنطقيا.
غط القائمة  ،واكتب الكممة .
تحقق من صحة الكممة التي كتبتيا .
إذا اخطأت في كتابتيا اقرأىا مرة ثانية  ،انتظر لحظة  ،ثم اكتبيا .
تيج الكممة بصوت مسموع وواضح .

االسموب الثالث  :ىو االسموب الذي يوصي اصحابو بأن يقتني المتعمم مفكرة لالمالء  ،يدون
فييا القواعد الالزمة مع امثمة ليا  ،واالخطاء الشائعة عمى مستوى الصف  .ومنذ بداية العام

الدراسي يبين المعمم لممتعممين طريقة استخدام ىذه المفكرة  ،مؤكداً عمى العناية بيا مع حسن

الخط إلمكان مراجعتيا عند الحاجة لتحقيق الفائدة منيا  .ويجب عمى المعمم ان يراجع بين الحين
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واآلخر مفكرات االمالء  ،وسيجد برغم ذلك اخطاء  ،وعميو ان يمفت النظر الييا  ،ويجعل

اصحابيا يعيدون كتابتيا عدة مرات .

واساليب التعميم الذاتي السابقة يالحظ انيا موجية الى المتعمم  ،وان دور المعمم فييا ىو

مالحظة تنفيذ ىذه التعميمات حتى تؤدي الى التعمم المنشودة  ،فالمتعممون الذين يتبعون اسموباً

منظماً يحققون تقدماً  ،ويحتفظون بما يتعممونو بشكل افضل من الذين ال يمنحون اي توجييات

لتعمم اليجاء .

والمعمم يستطيع ان يجعل من تدريس االمالء شيئاً مشوقاً ومرغوباً فيو  .فإذا كانت الطريقة

التي يتبعيا في شرحو طريقة واضحة سميمة ،فسوف تنعكس ايجابياً عمى المتعممين ،والمعمم
يجب ان يكون عمى عمم تام بالمادة التي يدرسيـا

وان يفيم المتعممين كيف يتعممون  ،وان يعرف كيف يدرس بالطريقة الصحيحة المشوقة  ،واذا
امكن استنباط مواقف يمكن من خالليا استمالة المتعمم نحو الكتابة ،فإنو يتم التعجيل بتعميم

االمالء وزيادة دقتو  ،وانو تم ربط االمالء بكتابة ىادفة  ،فإنو يمكن انجاز تعمم االمالء بجيد
وتدريب اقل  .وىنا يجب ان نراعي أمرين :

اوليما  :العالقة الوثيقة بين نمو استخدام المغة والتقدم في االمالء .

ثانييما  :ان االمالء يتم تعممو بواسطة تمرينات تحريرية دائمة .

المبحث الرابع
دروس تطبيقية في تدريس االمالء لمتعممي العربية االجانب
الدرس االول

االمالء عن طريق االمثمة
التدريب ( عمى الف المد ) .
المثال -:
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 -١الطاولة .
 -٢ىات .

 -۳ذاىب .

القطعة االمالئية -:
طارق قادم من الرياض ومسافر الى العراق  ،سيسافر طارق بالطائرة  .ستغادر الطائرة

المطار بعد ساعة  .طارق اآلن في استراحة المطار يتناول الشاي  ،وىو في انتظار اإلعالن
عن مغادرة الطائرة .

إجراء التدريب -:

 -۱اكتب المثال عمى السبورة .
 -٢اق أر الكممات الواردة في المثال  ،كل كممة مرتين مع إعادة التالميذ بعدك .
 -٣وضح لمتالميذ عمى السبورة الطريقة التي تتبع في كتابة  :ألف الـمد .
 -٤اق أر القطعة كميا قبل االمالء  ،اطمب من التالميذ االستماع .

ِ -٥
امل كل جممة مرتين  ،اذا كانت الجممة طويمة فقسميا الى عبارات .
 -٦اق أر القطعة كميا بعد االمالء  ،اطمب من التالميذ مراجعة ماكتبوه .
 -٧اجمع الدفاتر وصححيا خارج الصف .

 -٨في حصة االمالء القادمة عالج عمى السبورة االخطاء االمالئية العامة .
الدرس الثاني

االمالء عن طريق القواعد ( كتابة اليمزة في اول الكممة )
التدريب :

االمثمة :

أ :أنا – أنت – أخت – أن – إلى .

الشرح :

ب :اكتب – افيم – ابن – الرجل – اقتراح .

 -١الكممات التي في المجموعة ( أ ) مبدوءة بيمزة ننطقيا بوضوح  ،وتسمى ىمزة قطع ،
وىي في اول الكممة

تكتب عمى ألف سواء أكانت مفتوحة ام مضمومة ام مكسورة .

 -٢الكممات التي في المجموعة ( ب ) مبدوءة بيمزة  ،ولكنيا تيمل والتُنطق إن جاءت في
وسط الكالم  ،وتسمى ىمزة وصل  ،وتكتب ألفاً فقط دون ىمزة عمييا .
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إجراء التدريب :

 -١اكتب موضوع االمالء عمى السبورة .
 -٢اكتب االمثمة عمى السبورة .
 -۳وضح لمتالميذ قاعدة كتابة اليمزة في اول الكممة كما في الشرح .
 -٤اطمب من التالميذ االستماع جيداً ثم اق أر عمييم النص االمالئي .
 -٥امل النص عمى التالميذ عبارة عبارة  ،اق أر العبارة مرتين .

 -٦عند االنتياء من إمالء القطعة اقرأىا مرة اخرى عمى التالميذ لممراجعة .
 -٧صحح كراسات التالميذ خارج الحصة .

 -٨في حصة اإلمالء اآلتية عالج عمى السبورة اخطاء التالميذ العامة .

النص االمالئي :

عمر بن عبد العزيز

ِقدم بعض العرب عمى امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز  ،وكان فييم شاب  ،فقام وقال :

ياامير المؤمنين اصابتنا سنوات عجاف  ،سنة اذابت الشحم  ،وسنة اكمت المحم  ،وسنة دقت
العظم  ،وفي ايديكم فضول مال فإن كانت لنا  ،فعالم تمنعونيا ؟ وان كانت هلل ففرقوىا عمى
عباد اهلل  ،وان كانت لكم فتصدقوا بيا عمينا  ،إن اهلل يجزي المتصدقين .

الخاتمة والتوصيات

قمد كانت حاجة مكتبة معيدنا المغوية الى مثل ىذا العمل المتواضع ممحة  .ربما يعد بداية

متواضعة لتسميط الضوء عمى اتجاىات حديثة أو في تعميم المغة العربية واالجانب .

ولست ادعي في ىذا العمل الذي ارجو اال تكون اخطاؤه كبيرة او كثيرة فضل السبق فيو

لنفسي – معاذ اهلل – فعمى الطريق ىناك الكثير ممن خاضوا ىذا المجال لمناطقين بالعربية امثال
شحاتو  ،شمبي وخاطر وغيرىم  ،ولكني حاولت تطبيقيا عمى متعممي المغة العربية االجانب مع
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ايماني بما انا مقدم عميو بعد اعمال عقمي ووضع تجربتي التي ارجو ان التكون قد خانتني في

ىذا العمل .

اىتمت ىذه الدراسة بشكل اساس بدراسة اتجاىات حديثة في تدريس مادة االمالء لمتعممي

العربية االجانب .اما اىم التوصيات التي يمكن ان تسيم في تحسين اساليب تطوير تدريس مادة
االمالء في مجال تعميم المغة العربية االجانب فيي مايأتي -:
 -١االكثار من تكميف المتعممين النسخ  ،لترسيخ صور الكممات في اذىانيم .
 -٢عدم امالء كممات لم يدرب المتعممين عمى رسميا ولم يتثبتوا من رسوخ صورىا في اذىانيم
.

 -۳من المستحسن ان يكمف المعمم المتعممين كتابة الكممات التي اخطؤوا فييا مرات عدة
باشكاليا الصحيحة لترسم صورىا في اذىانيم عن طريق تكرار رسميا.

 -٤اىتمام المتعممين بكتابة الكممات التي يصعب رسميا او التي يخطيء بيا المتعممين بخط
واضح وتعميقيا عمى جدران القاعة الدراسية لترسيخ صورىا في اذىان المتعممين  ،عن

طريق النظر الييا .

 -٥ضرورة التجديد في طرائق تدريس االمالء والنظر الى فروع المغة العربية عمى انيا وحدة
متكاممة يخدم بعضيا بعضاً واعتماد النص اساساً في استنباط القواعد االمالئية،وعدم
اعطاء القواعد مجردة وبصورة واسعة تربك المتعمم.

 -٦اعداد معمم المغة العربية اعداداً جيداً والسيما فيما يتعمق باتقان قواعد االمالء وكيفية تعمم
الكتابة الصحيحة لممتعممين االجانب الذي يتعممون المغة العربية .

 -٧االىتمام بالمناىج الخاصة باالمالء تُدرس في المرحمة المبتدئة والمرحمة المتوسطة عمى ان
يراعى فييا التدرج في عرض المعمومات ويراعى فييا وجود عنصر التشويق والسيما في
القطع االمالئية المختارة .

 -٨ضرورة التأكيد عمى الفيم واالستيعاب عند تدريس مادة االمالء وابعاد المتعممين عن حفظ
قوالب صماء الروح فييا والحياة .

 -٩االىتمام بالتطبيقات والتدريبات منطمقين من مبدأ عمينا ان نعمم قبل ان نختبر واكثر من ان
نختبر .

 -١٠ينبغي التنويع في طرائق التدريس لطرد الممل  ،والسآمة عند المتعممين .
 -١١عمى المعمم اعادة االختبار في المواضيع التي تظير تدني مستوى المتعممين وذلك لكي
يقوم المعمم نتائج عممو .
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 -١٢ضرورة المام المعمم بقواعد الرسم الصحيح وفن الخط ألنو يساعد عمى تجنب الخطأ عند
السمع والكتابة .

ىذا ويجب ان ندرك في النياية ان االمالء خطوة – بل خطوة صغيرة – في بناء القدرة

عمى الكتابة تمك القدرة التي تمكن المتعمم من ان يعبر بالمغة كتابة .
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